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УГОДА 

про співпрацю між Миколаївською обласною радою профспілок та 

інспекцією з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області 

 

«17» жовтня 2013 року       м. Миколаїв 

 

 

Інспекція з питань захисту прав споживачів у Миколаївській області (далі – 

Держспоживінспекція) в особі в.о. начальника інспекції Циган Ірини 

Миколаївни і Миколаївська обласна рада профспілок (далі – Облпрофрада) в 

особі голови облпрофради Толмачова Юрія Петровича (далі – Сторони), 

керуючись Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» та на підставі Положення про Державну інспекцію України з питань 

захисту прав споживачів, затвердженого Указом Президента України від 

13 квітня 2011 року № 465/2011, 

виходячи з принципів верховенства права, незалежності та рівноправності 

Сторін, конструктивності та взаємодії, взаємної поваги та відкритості, 

уклали дану Угоду про наступне. 
 

І. Мета Угоди 

1.1. Угода укладена з метою поглиблення співпраці Сторін для 

забезпечення, у межах повноважень Сторін, дотримання гарантованих 

міжнародними актами, Конституцією України та законами України прав 

громадян у сфері захисту прав споживачів шляхом:  

 створення необхідних умов для навчання та набуття населенням 

відповідних правових знань; 

 сприяння провадженню в області споживчої політики, яка відповідає 

найкращій світовій практиці та здатна адекватно реагувати на вимоги та 

потреби суспільства, економіки, споживачів. 
 

ІІ. Організація роботи 

2.1. Сторони організовують виконання передбачених цією Угодою заходів 

як спільними зусиллями, так і самостійно. 

При цьому Сторони використовують усі можливості і засоби у межах своєї 

компетенції. 

2.2. Сторони виконують зобов’язання за цією Угодою як безпосередньо, 

так і через свої організаційні структури.  

2.3. У разі необхідності Сторони можуть створювати робочі групи для 

вироблення спільних рішень з питань, що становлять взаємний інтерес. 
 

ІІІ. Форми співпраці 

3.1 Сторони для досягнення мети цієї Угоди здійснюють співпрацю у 

формі та шляхом: 



 

3.1.1. Узагальнення практики застосування законодавства з питань захисту 

прав споживачів, інформування про типові порушення законодавства про захист 

прав споживачів в області та дієві способи реагування на них, «реклами гарних 

практик» у цій сфері. 

3.1.2. Вироблення пропозицій щодо удосконалення системи захисту прав 

споживачів з метою підвищення ефективності економічної та соціальної 

політики держави. 

3.1.3. Організації та проведення семінарів, лекцій, конференцій, «круглих 

столів», фахових дискусій, просвітницьких заходів для профспілкового активу 

та членів профспілок. 

3.1.4 Розробки та розповсюдження в профспілковому середовищі 

методичних матеріалів, інформаційних буклетів, іншої друкованої продукції, що 

стосується захисту прав споживачів. 

3.1.5. Обміну інформацією, необхідними матеріалами та документами, які 

мають значення для співробітництва. 

3.1.6. Участі в інформаційних заходах, сприяння презентації та 

популяризації роботи Сторін, висвітлення результатів співпраці Сторін у 

засобах масової інформації з метою широкого інформування громадськості про 

їх діяльність. 

3.2. Сторони можуть також вдаватись до будь-яких інших не заборонених 

законом форм взаємодії задля досягнення мети цієї Угоди. 
 

ІV. Заключні положення 

4.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і 

укладається строком на два роки.  

Дія Угоди автоматично подовжується на той самий строк, якщо жодна зі 

Сторін не заявила про своє бажання припинити її дію шляхом письмового 

повідомлення не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії цієї Угоди. 

4.2. Сторони можуть домовитись про дострокове припинення дії Угоди за 

повної взаємної згоди з цього питання. 

4.3. За взаємним погодженням Сторін до цієї Угоди можуть вноситись 

доповнення та зміни, які оформляються спільним протоколом. 

4.4. Угода не покладає на Сторони, що її уклали, будь-яких фінансових 

зобов’язань.  

4.5. Угоду укладено у двох примірниках по одному для кожної зі Сторін. 
 

 


